
Stellingen behorende bij het proefschrift 
Prenatal screening for Down syndrome and for structural congenital 

anomalies in the Netherlands Information provision, informed decision
making and participation 

I. Met nieuw ontwikkelde meetinstrumenten kan de beslissingsrelevante kennis over 
prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo worden bepaald, welke 
noodzakelijk is voor het vaststellen van de mate van ge"informeerde besluitvorming 
over deze screeningen (dit proefschrift). 

2. Zwangeren in Zuidwest Nederland maken over het algemeen goed-ge·informeerde 
keuzes over hun deelname aan prenatale screening (dit proefschrift). 

3. Zwangeren hebben meer kennis over het programma voor prenatale screening dat 
bedoeld is om Downsyndroom op te sporen, dan over het Downsyndroom zelf (dit 
proefschrift). 

4. Hoewel prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo vergelijkbare 
doelstellingen hebben, worden deze screeningen verschillend gepercipieerd door 
zwangeren. Dit lijkt geassocieerd met verschillen in deelname (dit proefschrift). 

5. lnformatie over prenatale screening op Downsyndroom dient ook in een preconcep
tioneel consult te worden aangeboden om de mogelijkheden voor het nemen van 
een ge"informeerd besluit te vergroten. Dit is vooral relevant als nieuwe screenings
methodieken worden ge"implementeerd die vroegtijdig in de zwangerschap worden 
uitgevoerd (dit proefschrift). 

6. . .. with prenatal genetic diagnostics, choice returns in yet another form. For choosing 
not to choose is also a choice and thus an option (Denier, 20 I 0). 

7. Ostensibly non-directive counselling in connection with prenatal diagnosis is inevi
tably a sham, not because of a personal failure on the part of the genetic counsellor 
but as a direct result of the structure of the encounter between counsellor and client 
(Clarke, 1991 ). 

8. The technological revolution in reproduction is forcing us to confront the very mean
ing of motherhood, to examine the nature and origins of the mother-child bond, and 
to replace- or to let us think we can replace- chance with choice (Katz- Rothman, 
1993). 

9. The arts must be taken no less seriously than the sciences as modes of discovery, 
creation, and enlargement of knowledge in the broad sense of advancement of the 
understanding (Goodman, 1968). 

10. l'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-memes de 
ce qu'on a fait de nous (Sartre). 

II. Pijn is tijdelijk, opgeven voor altijd. 
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